
 

 

 

URBROJ: 0147-18-681 

Poreč, 28. kolovoza 2018. 

 

ZAPISNIK 

24. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

24.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 28. kolovoza 2018. godine s početkom  u 9,00  

sati. 

Od ukupno 17 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 15 članova. 

Prisutni: dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Milan 

Oplanić,  dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Anita 

Silvana Ilak Peršurić,  dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Karolina Brkić 

Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Igor Pasković i dr. sc. Marko 

Černe. 

Opravdano odsutni:  dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Ana Težak Damijanić. 

Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka. 

Budući da je istekao mandat dosadašnjem predsjedniku i zamjeniku predsjednika 

Znanstvenog vijeća, a novi nisu izabrani, sukladno članku 9. stavak 3. Poslovnika o radu 

Znanstvenog vijeća sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Zdravko Šergo, najstariji član 

Znanstvenog vijeća. Isti je utvrdio da je prisutan natpolovičan broj članova Znanstvenog 

vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.  

Jednoglasno je usvojen je sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

 

1. Usvajanje Zapisnika konstitutivne sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluka po raspisanom 

natječaju za prijem na radna mjesta:  

a) znanstveni suradnik 

b) asistent 

c) stručni suradnik 

3. Razno 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik konstitutivne sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

 

Dr. sc. Smiljana Goreta Ban, predsjednica Povjerenstva za izbor, podnijela je izvješće o 

provedenom natječaju za izbor na znanstveno, suradničko i stručno radno mjesto, koji je 

bio objavljen u Narodnim novinama broj 59/18. 
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a) Prema izvješću Povjerenstva na radno mjesto znanstveni suradnik, područje 

biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, pristigla je samo jedna 

prijava i to od dr. sc. Igora Palčića za kojeg je Povjerenstvo utvrdilo da je dostavio svu 

traženu dokumentaciju i da u potpunosti ispunjava uvjete natječaja. Stoga je Znanstveno 

vijeće jednoglasno donijelo sljedeću Odluku o izboru na znanstveno radno mjesto: 

„I. Dr. sc. IGOR PALČIĆ izabire se na znanstveno radno mjesto znanstveni  

suradnik, znanstveno  područje biotehničkih  znanosti, polje poljoprivreda. 

II.  Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

b) Za izbor u suradničko zvanje i  na radno mjesto asistent, na određeno vrijeme, javilo 

se 6 pristupnika. Svi pristupnici dostavili su traženu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete 

natječaja. Nakon detaljnog pregleda dokumentacije Povjerenstvo je zaključilo da  

kandidatkinja Iva Bažon, imajući u vidu njeno dosadašnje radno iskustvo, priznanja za 

izvrsnost u studiranju i istraživački rad, kao i objavljeni znanstveni rad, najbolje odgovara 

zahtjevima radnog mjesta. Stoga je predložilo Znanstvenom vijeću da se u suradničko 

zvanje i na radno mjesto asistent primi Iva Bažon.  

Znanstveno vijeće  jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i donijelo sljedeću 

Odluku o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto: 

 

„I. IVA BAŽON, magistra inženjerka hortikulture iz Gračišća, Marcani 130 b, izabire 

se u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistentica u Zavodu za poljoprivredu 

i prehranu na projekt Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih 

istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. 

II.  Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju do 4 godine, u punom 

radnom vremenu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

Pored toga, jednoglasno je donesena i sljedeća Odluka o imenovanju mentora: 

 

„I. Dr. sc. DEAN BAN, znanstveni savjetnik u Institutu za poljoprivredu i turizam, 

imenuje se mentorom Ivi Bažon, mag.ing.agr., asistentici. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

c) Na natječaj za prijem na radno mjesto stručni suradnik na projektu, na određeno 

vrijem, pristiglo je 9 prijava od koji jedna prijava nije valjana. Svi ostali pristupnici  

dostavili su traženu dokumentaciju, kako je to navedeno u natječaju i ispunjavaju uvjete 

natječaja. Povjerenstvo je ocijenilo da Katarina Lovrečić najbolje odgovara traženim 

uvjetima te je predložilo da se ista primi  na navedeno radno mjesto.  

Znanstveno vijeće  jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i donijelo sljedeću 

Odluku o izboru na radno mjesto: 

 

„I. KATARINA LOVREČIĆ, magistra ekonomije iz Tinjana, Lovrečići 26,  izabire 

se na radno mjesto stručna suradnica na projektu, za rad na projektu Interreg Mediteran 

„Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus – MITOMED+“. 

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do završetka projekta, a najduže do 

31. siječnja 2020. godine, u punom radnom vremenu. 

III.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 
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Po točki Razno nije bilo diskusije. 

 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,30 sati. 

 

 

 

 

    Zapisnik vodila                            Najstariji član Znanstvenog vijeća 

 

  Ljiljana Kajić, dipl.iur.                                 dr. sc. Zdravko Šergo 


